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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2221/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 63ο  
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1948/2022 (ΑΔΑ: 6Ν9Π7Λ7-ΟΞΓ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 
παροχής υπηρεσιών: «Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση ρυθμίσεων 
Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,  για το ΤΜΗΜΑ Β με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 
163722. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2. Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την χρηματοδότηση της σύμβασης, που θα γίνει από τη ΣΑΕΠ585 ΤΡΟΠ.0. του Π.Δ.Ε., 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 138410/17.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΤ46ΜΤΛΡ-ΞΜ1) Απόφαση 
Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την υπ’ 
αριθμ. ορθή επανάληψη 213664/14.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΩΦ27Λ7-ΚΗ8) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής, έγκρισης δέσμευσης ποσού 4.000.000,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου σε βάρος των 
πιστώσεων του με αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ58500009 της ΣΑΕΠ 585. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1355/21.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΣΕΛ7-ΤΚΖ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η έγκριση 
της ηλεκτρονικής δημοπράτησης, η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας από τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής και η έγκριση αποστολής της 
σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

8. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προς προμήθεια της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 
1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 163722.  
2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 28.75.2022 και ώρα 

10:00π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και διαπιστώθηκε ότι είχαν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προσφορές από τους κάτωθι συμμετέχοντες: 

Α/Α Προμηθευτής Προσφορά Χρόνος τιμής προσφοράς 

1 SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

291120 22/07/2022 15:19:32 

2 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως «ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – 
Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ» 

287645 22/07/2022 16:13:20 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 287891 22/07/2022 16:17:59 

4 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 290083 22/07/2022 14:36:56 

 
3. Η Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού έλαβε υπόψη της  τις επιβεβαιώσεις 

των εγγυητικών, καταγράφει ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις (4) συμμετέχοντες, 
οι οποίοι έλαβαν μέρος στα ακόλουθα τμήματα:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

1 SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
√ 
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2 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως «ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – 
Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ» 

√ 

 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  √ 

4 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  √ 

 
4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων, και αφού 

λήφθηκαν οι επιβεβαιώσεις όλων των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν, 
συντάχθηκε από την Ε.Δ. το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού, με το οποίο έγιναν αποδεκτοί 
όλοι οι συμμετέχοντες.  

5. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, και συντάθηκε 
το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού, με το οποίο η Ε.Δ. προέκυψε ότι είχαν υποβληθεί ανά 
τμήμα οι ακόλουθες προσφορές: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 
ΤΜΗΜΑ Α 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 

ΤΜΗΜΑ Β 

1 SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
993.700,00 

2 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως «ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ» 

1.997.226,12 

 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  569.955,00 

4 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  648.000,00 

 
6. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΕΔ πρότεινε ως  προσωρινούς μειοδότες ανά τμήμα: 

• Για το ΤΜΗΜΑ Α: την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ 
Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ»με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
1.997.226,12 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης:3%), που είναι και ο 
μοναδικός συμμετέχων στο τμήμα, 

• Για το ΤΜΗΜΑ Β: την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς 569.955,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ, (ποσοστό έκπτωσης:51,15%). 

7. Τα πρακτικά (1ο και 2ο), σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.β & γ της διακήρυξης, κοινοποιήθηκαν 
από την Ε.Δ. μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση 

8. Με την υπ’ αριθμ. 1786/09.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΨΕΛ7-Β1Ο) Απόφαση η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τα πρακτικά της Ε.Δ. του διαγωνισμού του θέματος 
και ανέδειξε τους προσωρινούς μειοδότες, ανά τμήμα, 

• Για το ΤΜΗΜΑ Α: την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ 
Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ», με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 
1.997.226,12 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης:3%), που είναι και ο 
μοναδικός συμμετέχων στο τμήμα, 

• Για το ΤΜΗΜΑ Β: την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς 569.955,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ, (ποσοστό έκπτωσης:51,15%). 

9. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 780221/10.08.2022 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη του 
τμήματος Β,  η Δ.Δ.Μ.Υ ζήτησε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

10. Ο προσωρινός μειοδότης για το ΤΜΗΜΑ Β υπέβαλλε τα δικαιολογητικά, μετά και τη 
δοθείσα παράταση που ζήτησε και έλαβε, μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» 
του ΕΣΗΔΗΣ. 

11. Η Ε.Δ. με το από 07.09.2022 3ο πρακτικό του διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο του 
«(υπο)φακέλου δικ/κά κατακύρωσης», εισηγήθηκε την κατακύρωση για το ΤΜΗΜΑ Β του 
διαγωνισμού στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

12. Το 3ο Πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, κοινοποιήθηκε από την Ε.Δ. 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή προς 
έγκριση. 
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13. Με την υπ’ αριθμ. 1948/13.09.2022 (ΑΔΑ: 6Ν9Π7Λ7-ΟΞΓ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το ΤΜΗΜΑ Β  
αυτού, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

14. Η απόφαση κατακύρωσης του τμήματος Β κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης του εν λόγω τμήματος στις  15/09/2022. 

15. Στις 23.09.2022 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προδικαστική προσφυγή από την συμμετέχουσα 
εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» κατά της ανωτέρω (1948/2022) 
απόφασης. 

16. Κατόπιν αναλύσεώς των τιθέμενων νομικών ζητημάτων στην εν λόγω προδικαστική 
προσφυγή, κρίνεται ότι υπάρχουν σημεία στην προσφορά της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 

17. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.4412/2016 «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.»  

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται: 
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1948/2022 (ΑΔΑ: 6Ν9Π7Λ7-ΟΞΓ) Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την κατακύρωση του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων παροχής υπηρεσιών: «Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και 
βελτιστοποίηση ρυθμίσεων Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,  για το 
ΤΜΗΜΑ Β, με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 163722. 

2. Την επιστροφή του διαγωνισμού στην Επιτροπή Διαγωνισμού λόγω σημείων που χρήζουν 
διευκρίνησης, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία (Σύμφωνα με την παρελθούσα 
εμπειρία της Υπηρεσίας από ανάλογες περιπτώσεις αλλά και τον τρόπο, με τον οποίον η 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. προσεγγίζει αντίστοιχες προδικαστικές πρόσφυγες, κρίνεται εξαιρετικά πιθανό 
τα σημεία τα οποία χρήζουν διερεύνησης να ζητηθεί να διευκρινιστούν από την υπηρεσία εκ 
των υστέρων). 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1948/2022 (ΑΔΑ: 6Ν9Π7Λ7-ΟΞΓ) Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την κατακύρωση του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων παροχής υπηρεσιών: «Επιτήρηση, εκσυγχρονισμός και 
βελτιστοποίηση ρυθμίσεων Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,  για το 
ΤΜΗΜΑ Β, με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 163722. 

2. Την επιστροφή του διαγωνισμού στην Επιτροπή Διαγωνισμού λόγω σημείων που χρήζουν 
διευκρίνησης, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία (Σύμφωνα με την παρελθούσα 
εμπειρία της Υπηρεσίας από ανάλογες περιπτώσεις αλλά και τον τρόπο, με τον οποίον η 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. προσεγγίζει αντίστοιχες προδικαστικές πρόσφυγες, κρίνεται εξαιρετικά πιθανό 
τα σημεία τα οποία χρήζουν διερεύνησης να ζητηθεί να διευκρινιστούν από την υπηρεσία εκ 
των υστέρων). 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  

απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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